Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného dne 6.3.2019 v prostorách OSH Semily
1) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Zápis z minulého jednání
3) Schválení předložených vyznamenání
4) Zpráva o hospodaření
5) Seznámení s přípravou soutěží
6) Zasloužilí hasiči
7) Stížnost od Mgr. Klvaňové
8) Finanční opatření
9) Diskuse
10) Závěr
Jednání zahájil br. starosta v 15:30 hodin. V úvodu předal br. starosta květinové pozornosti
ses. Václavíkové a Slavíkové u příležitosti MDŽ.
Ad 1) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu: Br. starosta určil zapisovatelem br. Ladislava
Jiřičku a za ověřovatele navrhl br. Doškaře a br. Drešera.
VV návrh programu a volbu ověřovatelů jednohlasně odsouhlasil.
Ad 2) Bratr Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV.
VV vzal zápis na vědomí
Ad 3) Bratr Bachtík přednesl VV doručené žádosti o schválení vyznamenání pro členy ze
sborů. Kancelář OSH vše zkontrolovala, návrhy odpovídají statutu a lze je odsouhlasit.
VV jednohlasně odsouhlasil udělení předložených vyznamenání.

Ad 4) Sestra Slavíková informovala o stavu hospodaření OSH. Vyjma dvou sborů byly ode
všech vybrány členské příspěvky. Byly odvedeny odvody z těchto příspěvků. Účetní rok se
pomalu rozbíhá. Sbor Chutnovka provedl reorganizaci a uhradil veškeré pohledávky na
členských příspěvcích. Záležitost je tak vyřízena. Na Liberecký kraj byly podány žádosti o
dotační podporu z Dotačního fondu na Plamen, Soptík a okresní kolo v požárním sportu.
Sestra Slavíková dále připomněla povinnost vyplnit registrační listy soutěžních kolektivů a
poslat na OSH do konce března. Týká se to všech sborů, jejichž družstva se účastní jakékoli
soutěže.

Sestra Slavíková dále informovala o chystaném školení vedoucích mládeže. Bude 30.
března ve Vysokém nad Jizerou.

Ad 5) Br. Štěpánek je omluven. Informace přednesli další členové VV:
Br. Mašek: Okresní pohár je zajištěn, proběhlo rozlosování soutěží, začíná se 15.5.2019
v Tuhani. Došlo ke změně termínu u soutěže v Libštátu. Vše je na webu OSH.
Přípravy na okresní kolo PS se rozeběhnou v dubnu. Soutěž bude 22.6.2019 v Turnově.
Krajské školení rozhodčích proběhne 8. – 10. března v Poniklé.
Školení pro okresní rozhodčí je v přípravě. Bude zveřejněno na webu OSH.
Okresní kolo PS bude samostatné, nikoli spojené s okresy LBC a JNN.
Br. Bachtík: Okresní kolo Dorostu a mládeže bude v Poniklé 25.-26.5.2019.
Soptík bude zahájen 4.5.2019 v Košťálově.
Br. starosta: Krajské kolo plamenu bude v Turnově. Ubytování pro rozhodčí je domluveno
v hotelové škole. V řešení je dále strava (škola raději vaří pro větší počet strávníků). Na
stravu jsou ochotné další okresy přispět 45,- Kč/osoba. Ubytování pod stany pro soutěžící
bude možné u stanice HZS, kde bude i hygienické zázemí
Je problém se zajištěním technické čety už i na okresní kolo PS. SDH Hnanice už v tom
nechce pokračovat, navíc těch soutěží je letos opravdu hodně…

Ad 6) Bratr Vejnar informoval o krajském setkání Zasloužilých hasičů. Bude 24.5.2019
v okrese Česká Lípa, konkrétně v Oldřichově. Bude třeba zajistit dopravu.

Ad 7) Bratr starosta přečetl doručenou stížnost advokátky Mgr. Klvaňové. Týká se chování
dobrovolného hasiče, člena SDH Benecko.
VV vzal stížnost na vědomí. OSH Semily není ale nijak příslušný danou věc řešit.

Ad 8) Br. Jiřička navázal na své vystoupení na Shromáždění starostů SDH okresu Semily
v Golfu. Do příštího a dalších let je třeba se zamyslet na hospodařením OSH. Bylo by dobře
koncipovat jinak rozpočet, protože už zohledňuje hospodaření s financemi z dotací, o které
v době schvalování rozpočtu ještě nebylo třeba ani požádáno. Další věcí jsou stoupající
náklady na akce, kde je stravování, což OSH možná zbytečně finančně zatěžuje…
Br. Bachtík: je snaha šetřit. V Soptíku je podmínkou účasti na závěrečném vyhodnocení
účast na 4 soutěžích z celkového počtu 6 podniků. Už je to v pravidlech na tento rok.
V Plamenu je to podobné: Rada mládeže navrhuje omezit počet účastníků, pro které je

zajišťována strava na družstvo + 1 doprovod. Dále bude nutné zaslat závaznou přihlášku,
kde je možnost odhlásit se ze soutěže do daného termínu. Pokud toto nebude splněno,
bude mít sbor povinnost uhradit připravenou stravu. Je to reakce na situace, kdy sbor
přihlásí jedno, nebo více družstev a nakonec vůbec nepřijede….. na Plamenu i Soptíku je
snaha šetřit……
VV vzal tuto informaci na vědomí.
VV schvaluje povinnost sboru uhradit stravu v případě, pokud se v daném termínu
neodhlásí ze soutěže a schvaluje omezený počet doprovodu.
Br. starosta: musíme začít šetřit, sponzorství klesá a dotace v budoucnu také nemusí být
tak vysoké jako nyní…..
Br. Doškař: nebylo by možné zavést startovní i na Plamenu?
Br. Vytina: je určitě potřeba řešit stravování na soutěžích. Spousta jídla se vyhazuje a okres
za to platí…
Br. Jiřička: ale to není jen o dětských soutěžích. Je to i na dalších akcích, kde je okresem
hrazeny strava…..
Br. Vejnar: omezovat Zasloužilé hasiče by se nemělo.
Br. Jiřička: zase – nejde o omezování. Je to obchod. OSH by měl dát jasnou hranici (zadání –
finanční strop) pro toho, kdo danou akci zajišťuje. A je úplně jedno, zda jde o děti, dospělé,
soutěž nebo schůzi….
Br. Koželuh: Šetřit by se mělo jinde. Ne na dětech a zasloužilácích. Náklady na starostu a na
dopravu jsou v rozpočtu třeba 100.000,- Kč…..
Br. starosta: náklady na starostu byly řádně odsouhlaseny na VV a na shromáždění
delegátů při volbě nového starosty.
Stravu na soutěžích je potřeba opravdu řešit. Vyhazuje se, nebo není soutěžícími
odebrána.
Při snaze maximálně urychlit konání soutěže pak třeba ani někteří na oběd nejdou. I nad
tím je potřeba se zamyslet….
Br. Vytina: Co připravit na příští VV nějaké konkrétní podklady? U Soptíka by stálo za to ta
pravidla ještě zpřísnit. Tam by se určitě dalo také ušetřit….
Br. Miksánek: Určitě nikdo nechce jít na nulu, ale šetřit by se mělo.
Br. Jindřišek: možná i to startovné by se kromě Plamenu mělo u dětí také zavést….
Br. Mašek: Jiné okresy šetří, ale je to na úkor kvality. Nedělají se třeba okresní kola (ČL,
JNN). My máme na Semilech hodně vysokou úroveň, ale ušetřit by se určitě taky dalo….
Br. Miksánek: Mělo by se tlačit na úrovni kraje na změnu pravidel v dotačním fondu právě
kvůli stravě…

Bylo by dobré řešit rozpočet na příští rok a i pak dál už v předstihu, třeba v celém VV.
Určitě by šlo zastropovat u některých akcí náklady na osobu (strava+ocenění= maximálně
dohodnutá částka……
Určitě by se měl přehodnotit Soptík. Hlavně ocenění.
Br. starosta: Máme na to rok. Je potřeba se nad tím zamyslet a určitě tuto věc budeme
řešit i nadále.

Ad 9) Diskuse:
Br. Miksánek: Mělo by se apelovat ve sborech. Každý sbor by měl mít svého rozhodčího.
Tam, kde se pořádají soutěže pak minimálně dva…..
Ve věci technické čety na soutěže by se mělo jednat především se sbory. Neoceňovat práci
jednotlivce, ať si sbor rozhodne, jak prostředky využije.
Br. starosta: jenže on je problém, že to žádný sbor nechce dělat…
Br. Vytina: ve Všeni budou oslavy 700 let obce 1.6.2019.
Br. Jiřička: v Čisté budou 15.6.2019 oslavy obce, sjezd rodáků a oslavy 140. výročí založení
hasičského sboru.

Ad 10) Jednání ukončil starosta v 17:50 hodin.

Zapsal: Jiřička Ladislav

